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O alemão Lutz Ziob é gerente geral do Microsoft Learning, unidade da empresa destinada a 
produzir o material para aprendizagem e evangelização de clientes e parceiros, 8 milhões só em 
2004. No Brasil, o mestre em educação e história pela Universidade de Bochum (Alemanha) 
conversou com exclusividade com o JB e mostrou como a empresa está adaptando sua estrutura 
para oferecer aprendizagem talhada ao conhecimento de cada interessado. Ele também anunciou 
um programa para o usuário final, com cursos de programas e segurança traduzidos para o 
português até 2006.  
 
 
Qual é o motivo para sua vinda ao Brasil?  
 
- São três. A Microsoft é uma empresa grande e é interessante estar em contato com as 
subsidiárias para saber suas necessidades específicas. Depois, precisamos mostrar aos nossos 
parceiros brasileiros qual é a estratégia da empresa. O terceiro motivo é visitar os clientes. 
Embora eles sejam servidos pelos parceiros, é importante ouvi-los. Suas exigências mudam muito 
rápido.  
 
E quais são essas mudanças no país?  
 
- As empresas tentam descobrir a melhor forma de integrar a aprendizagem nos seus negócios. 
Com a bolha da internet, muito foi gasto em e-learning e as companhias agora se perguntam:  
''como eu ganho dinheiro com isso?''. Adicione a competição global e as dificuldades econômicas e 
o cenário está montado.  
 
Qual é a proposta para mudanças na educação?  
 
- A educação estará cada vez mais fundida no trabalho. Os funcionários passam menos tempo 
fora do escritório e por isso é necessário a boa integração de um conjunto educacional. Muitos 
acham que o maior custo da aprendizagem é o treinamento, ou o transporte. Mas, na verdade é o 
tempo gasto. Por isso, é importante avaliar o que deve ser aprendido.  
 
Você pode dar um exemplo?  
 
- Se você é um administrador de Windows Server 2000 e já conhece o conceito de Active 
Directory, aprender a usar o Windows Server 2003 é bem mais simples. Imaginar que todas as 
empresas e alunos são iguais é um erro. Com as avaliações, poupamos o bem precioso do tempo.  
 
E como é possível adaptar o conhecimento já existente a cursos fechados?  
 
- Temos cerca de 40 testes gratuitos na web, que funcionam como certificações, mas sem o 
controle para saber se você vai colar. Quando acabar, o usuário saberá exatamente o seu nível 
em um assunto e terá um plano personalizado do que deverá ler e cursar. As empresas podem 
pegar esses resultados com os de outros testes e descobrir uma imagem geral dos seus 
empregados. É possível modelar os cursos para talhar a melhor escolha, no que chamamos de 
Blended Learning (Aprendizado Combinado). Não só misturar os métodos de ensino, mas o 
conteúdo também.  
 
E qual é o nível de sucesso que a Microsoft tem com essa estratégia?  
 



- Gostaria de dizer total, mas ainda está se tornando popular. É uma mudança grande de 
comportamento, para o aluno e nossos parceiros. Nossa tarefa é construir os instrumentos de 
aprendizagem em partes menores, para que possam ser combinados. A comida tem que ser 
saborosa, e não apenas uma mistura. Muitas empresas reconhecem que seus funcionários 
aprenderão mais rápido e com maior eficiência, mas ainda não testaram o sistema.  
 
Qual seria a diferença entre o que os brasileiros e os americanos querem aprender?  
 
- Acredito ser uma questão de momento. Toda a tecnologia passa por uma fase de excitação e, 
em seguida, de frustração. Em relação ao e-learning, por exemplo, a América Latina ainda 
passam por esse vale de incerteza, por não saber a real função dessa ferramenta. A 
aprendizagem tem muito a ver com a determinação de objetivos e depois voltar no tempo e 
marcar os passos para atingi-los.  
 
No Brasil há um forte autodidatismo, seja pela pressão econômica ou cultural. Como ultrapassar 
essa barreira?  
 
- Aprender no trabalho pode ser ótimo, mas é preciso ter cuidado. Quantos pilotos caíram com 
seus aviões? Um em 1 milhão? Provavelmente. Quantos são treinados para a perda de um motor? 
Todos. Nesse caso, aprender no trabalho é muito ineficiente! É certo ter um engenheiro de 
segurança de um banco, por exemplo, aprendendo durante o trabalho? A invasão de um internet 
banking não é o mesmo que a queda de um avião?  
 
O que mudou depois do programa Computação Segura?  
 
- Muito. Até o software mais seguro torna-se um problema se não for acompanhado por uma 
mudança de comportamento dos usuários. Temos cursos gratuitos de programação, utilização e 
instalação mais seguras. E, em breve, apresentaremos versões para o usuário final.  
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 4 abr. 2005, Internet, p. A21 


